REGLEMENT OPVANG EN HERPLAATSING
Bijzonder reglement als bedoeld in artikel 44 van de Statuten
van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC)

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. opvang: het door of vanwege het bestuur van de NNFC voorzien in de tijdelijke
verzorging van Newfoundlanders die in zodanige omstandigheden zijn komen te
verkeren, dat hun verzorging niet meer verzekerd is;
b. herplaatsing: het door of vanwege het bestuur van de NNFC bemiddelen bij de
eigendomsoverdracht van Newfoundlanders als onder a bedoeld, ten einde in hun
blijvende verzorging te voorzien.
Artikel 2
De NNFC bevordert de opvang en herplaatsing met inachtneming van de bepalingen van
dit reglement.
Artikel 3
1. Met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid met betrekking tot de opvang en
herplaatsing is een daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen commissaris
opvang en herplaatsing belast.
2. Het bestuur kan aan de in lid 1 bedoelde commissaris de bevoegdheid delegeren om in
daartoe aangewezen gevallen namens het bestuur beslissingen met betrekking tot de
opvang en herplaatsing te nemen.
3. De commissaris opvang en herplaatsing kan zelfstandig corresponderen en de
informatie inwinnen die hij voor de goede vervulling van zijn taak behoeft.
4. Hij rapporteert regelmatig aan het bestuur en neemt de aanwijzingen van het bestuur in
acht.
5. Het bestuur legt over de gang van zaken bij de opvang en herplaatsing desgevraagd
verantwoording af tegenover de algemene ledenvergadering.
Artikel 4

1. De commissaris opvang en herplaatsing houdt een lijst bij van personen die bereid zijn
één of meer Newfoundlanders op te vangen.
2. De commissaris opvang en herplaatsing houdt een lijst bij van personen die bereid zijn
één of meer voor herplaatsing in aanmerking komende Newfoundlanders in eigendom
te verwerven.
3. Op de lijsten, bedoeld in de leden 1 en 2, worden slechts personen geplaatst die naar
het oordeel van het bestuur voldoende gemotiveerde interesse tonen voor de
newfoundlander.
4. Op het moment dat er een verzoek tot herplaatsing binnenkomt, treedt art. 3 in werking
en kan de commissaris opvang en herplaatsing zelfstandig informatie inwinnen die hij
voor een goede invulling van zijn taak behoeft.
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5. In aansluiting op art. 1 wordt er een oproep op het voor de leden bestemde deel van de
website geplaatst met hierin zoveel mogelijk informatie over de te herplaatsen hond en
bij wie de aanvrager zich kan melden.
6. Het bestuur kan iemand van de in lid 1 en/of lid 2 bedoelde lijst(en) afvoeren indien het
bestuur van oordeel is, dat betrokkene niet of niet meer voldoet aan het bepaalde in lid
3. De beslissing van het bestuur wordt zonder verdere opgave van redenen aan de
betrokkene medegedeeld.
7. Indien er onvoldoende passende oplossingen zijn dan gaat de commissaris over tot
openbaar making van publicatie.
Artikel 5
1. Voor opvang en herplaatsing komen in Nederland verblijvende Newfoundlanders met
en zonder stamboom in aanmerking.
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten, ook in het buitenland verblijvende
Newfoundlanders voor opvang en herplaatsing in aanmerking te brengen, mits de hond
door een Nederlander is gefokt en/of uit Nederland afkomstig is.
3. Voor het overige beslist het bestuur omtrent de noodzaak tot opvang en/of
herplaatsing.
Artikel 6
1. De eigenaar of verzorger van een voor opvang en/of herplaatsing in aanmerking
komende Newfoundlander verschaft over de betrokken hond alle inlichtingen die het
bestuur en/of de commissaris opvang en herplaatsing noodzakelijk achten.
2. Hij draagt tegelijk met de hond de stamboom en de overige bij de hond behorende
documenten ter tijdelijke bewaring aan de NNFC over en ondertekent een
afstandsverklaring volgens een door het bestuur vast te stellen model.
3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in lid 2 geheel of gedeeltelijk
ontheffing verlenen.
4. Het bestuur kan verlangen, dat de eigenaar of verzorger aan de NNFC een bijdrage
verleent ter bestrijding van de kosten van opvang en herplaatsing.
Artikel 7
De tijdelijke of blijvende verzorging als bedoeld in artikel 1 wordt slechts toevertrouwd aan
personen die zijn geplaatst op de in artikel 4, lid 1 onderscheidenlijk lid 2, bedoelde lijst
dan wel aan personen, van wie anderszins door of vanwege het bestuur is vastgesteld dat
zij voldoen aan het bepaalde in artikel 4, lid 3.
Artikel 8
Adressen voor opvang en/of herplaatsing kunnen te allen tijde vanwege het bestuur
worden bezocht. Van de bevindingen tijdens het bezoek wordt aan het bestuur verslag
uitgebracht.
Artikel 9
Indien de fokker van een voor opvang en herplaatsing in aanmerking komende
Newfoundlander bekend is, neemt het bestuur met deze fokker contact op ten einde na te
gaan of deze bereid is de hond op te vangen en/of te zoeken naar een adres voor
herplaatsing.
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Artikel 10
1. In de kosten van verzorging tijdens de opvangperiode kan door het bestuur ten laste
van de NNFC een bijdrage worden verleend:
a. per dag in de kosten van voeding;
b. van 100% van de kosten van tijdens de opvangperiode noodzakelijk te verlenen
veterinaire hulp.
2. Een bijdrage als bedoeld in lid 1 wordt voor ten hoogste drie maanden verleend. Het
bestuur kan deze termijn in bijzondere gevallen met ten hoogste twee maanden
verlengen.
3. Een bijdrage als in lid 1 bedoeld wordt niet verleend aan de fokker van de hond en aan
degene aan wie in het kader van de herplaatsing de eigendom van de betrokken hond
wordt overgedragen.
Artikel 11
1. De in artikel 9 bedoelde bijdrage wordt na afloop van de opvangperiode op schriftelijke
en door de opvanger ondertekende gespecificeerde declaratie uitbetaald.
2. Indien de declaratiekosten wegens veterinaire hulp zijn opgenomen, gaat de declaratie
vergezeld van:
a. de rekening(en) van de betreffende dierenarts;
b. de schriftelijke verklaring van de dierenarts, dat het noodzakelijk was de hulp
tijdens de opvangperiode te verlenen, onder vermelding van ziekte, naam, ras en
zo mogelijk tatoeage- en/ of chipnummer van de hond.
Artikel 12
1. In geval van herplaatsing wordt de betrokken Newfoundlander pas aan de nieuwe
eigenaar overgedragen nadat door of vanwege het bestuur met de nieuwe eigenaar
een overeenkomst is gesloten, waarin het toekomstig welzijn van de hond zo goed
mogelijk is gewaarborgd.
2. Tegelijk met de hond worden de stamboom en de overige bij de hond behorende
documenten, voor zover deze bij de NNFC berusten, aan de nieuwe eigenaar
overgedragen.
3. Het bestuur kan verlangen, dat de nieuwe eigenaar bij wijze van koopsom aan de
NNFC een bijdrage verleent ter bestrijding van de kosten van opvang en herplaatsing.
Artikel 13
Niemand kan de commissaris opvang en herplaatsing, het bestuur of de NNFC op welke
wijze dan ook aansprakelijk stellen voor de opvang en/of herplaatsing of voor de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
Artikel 14
Een exemplaar van dit reglement wordt toegezonden aan ieder die betrokken raakt bij de
uitvoering van dit reglement.
Artikel 15
Het bestuur beslist in alle zaken, waarin dit reglement niet voorziet.
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